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Vyhledávání

 

Reklama

Poradna

V tuto chvíli  pro vás
připravujeme novou podobu
poradny. Spuštění
předpokládáme v polovině
února. Děkujeme za
pochopení.

Diskuzní forum

V tuto chvíli  pro vás
připravujeme novou podobu
diskusního fora. Spuštění
předpokládáme v polovině
února. Děkujeme za
pochopení.

Reklama

Anketa

Kde sušíte prádlo?

v koupelně

20%

na sušáku v bytě

33.74%

v technické místnosti

14.66%

na balkoně

16.95%

v sušičce

14.66%

více anket »
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Společnost VEKRA expanduje na Moravu
01. 03. 2010

Společnost VEKRA a.s., která je od 31. 12. 2009 součástí společnosti
Window Holding a.s., dne 16. 12. 2009 odkoupila 75% podíl ve VEKRA
Okna Morava. Tímto krokem se stala většinovým vlastníkem společnosti a
rozšířila svou obchodní síť do dalších míst Moravy. Jednotlivé prodejny
prezentují rozsáhlou nabídku výrobků této značky včetně příslušenství a
doplňků. Vystavené produkty si mohou zákazníci na místě fyzicky
vyzkoušet. S výběrem vhodných řešení je připraven pomoci tým odborných
konzultantů.

Nová dostupnost na více místech

Doposud byly klientům k dispozici prodejny v Brně na Nových Sadech a v Ostravě-
Porubě. Prostřednictvím odkoupení podílu ve společnosti VEKRA Okna Morava získala
společnost obchodní síť externího partnera. Síť obchodních zastoupení se rozšířila do
dalších moravských měst. Jedná se o Blansko, dvě prodejny v Brně, dále Prostějov,
Kroměříž, Uherské Hradiště, Olomouc, Moravská Ostrava a Přerov. Přejatá obchodní
zastoupení jsou dále rozšiřována nebo modernizována. V únoru otevřela VEKRA zcela
novou prodejnu ve Zlíně Malenovich, na ulici Zahradní 1215, v obchodním
centru DOMUS.

Společnost VEKRA nabízí svým zákazníkům kromě špičkových výrobků i profesionální
služby. Bezplatné zpracování cenové nabídky, zaměření otvorových výplní, doprava,
montáž, záruční a pozáruční servis či poradenství jsou pro VEKRU samozřejmostí.
Široké produktové portfolio této značky představuje řešení pro každou stavbu.
V nabídce má plastové okenní výplně ve čtyřech různých řadách, dále rovněž
hliníková a dřevěná okna a dveře různých profilů a barev. Vybírat můžete také z celé
řady doplňků, jako jsou žaluzie, parapety, kování a kliky.

V současné době se značka VEKRA prodává ve více než 70 obchodních zastoupeních
v deseti regionech České republiky.
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Nejčtenější články v rubrice Aktuálně:

E.ON již podruhé odmění projekty šetrné k životnímu prostředí
Společnost Henkel ČR minulý čtvrtek v rámci oslav 15.
Veletrhy Pragoalarm/Pragosec 2007

Další články v rubrice Aktuálně:

Vyberte si z keramických dlažeb zn. RAKO ve formátu 40 x 40 cm a můžete
vyhrát až 40 000 Kč!
Pohotová lampička
Pro milovníky špičkového designu
Design Laboratory 2006 zahájena
Vyberte si z keramických dlažeb zn. RAKO ve formátu 40 x 40 cm a můžete
vyhrát až 40 000 Kč!

Partneři

Adresář firem

Vstoupit do adresáře 

Představujeme

Gigaset SL400 - více než jen domácí
telefon
01. 05. 2010

Gigaset SL400 je nejnovější a
zároveň nejtenčí kapesní
bezdrátový telefon do bytu.
S rámem z pravého kovu a
kovovou klávesnicí přidá tento
telefon trochu luxusu do vaší
domácnosti. Velký barevný 1,8"

TFT displej nejvyšší kvality šetří oči – a připojení náhlavní
soupravy Bluetooth nabízí pohodlnou konverzaci. Jména a
čísla vašich přátel, rodiny a důležitých kontaktů lze
snadno spravovat v adresáři s místem až na 500 záznamů
vCard. Aktualizace je jednoduchá díky synchronizaci přes
Bluetooth či miniUSB rozhraní. Díky technologii ECO DECT
spotřebujete s telefonem Gigaset SL400 méně energie a
zároveň ušetříte – navíc také snížíte radiaci. Do telefonu
lze stáhnout např. fotky svých přátel a rodiny a pak je
přiřadit k telefonním číslům. Při volání obrázková funkce
Caller ID zobrazí odpovídající fotografii. Obrázky si také
můžete nastavit jako šetřiče displeje, nebo pro osobní
prohlížení zvolit funkci prezentace.
více »

Zeptali jsme se

Oddělit kuchyni od obytné části?
05. 05. 2010

„Propojovat kuchyňský prostor
s dalším obytným prostorem je silný
současný trend. Zejména
v panelových bytech dovolí kuchyni,
i obytnému prostoru, aby opticky
získaly více prostoru. Vybouráním
prostoru mezi kuchyní a dalším
obytným prostorem získají
především rodiny, které

upřednostňují aktivní kontakt se všemi členy domácnosti.
Oddělená kuchyně je spíše vhodná pro rodiny, které
nemají malé děti nebo se jedná o maximálně dvoučlenné
domácnosti. Vaření v uzavřené malé místnosti není příliš
vhodné pro kuchařky – ženy s malými dětmi, které při
práci v malém prostoru buď spíše překážejí a hrozí jim
zvýšené nebezpečí úrazu, nebo jsou naopak zavřeny
v jiné místnosti bytu, kde nad nimi nikdo nemá dohled“,
radí ing. Arch. Petra Dvořáčková. Ilustrační snímek KPP.
více »
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TEST ocenil pračky AEG-Electrolux a Electrolux
Styl interiéru ovlivňují barvy a odstíny
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Nová řada adidas: sportujte se stylem!

Právě vychází

Bydlet v panelu jaro 2010 právě v
prodeji
29. 03. 2010

Do vysněné obměny obývacího
pokoje se můžeme pustit bez obav,
že to zatíží náš rozpočet. Jedním
z mnoha tipů a triků, jak si snadno,
rychle a za dostupný peníz pomoci
k novému a atraktivnějšímu vzhledu
interiéru, jsou nové doplňky
– polštáře, dekorace, potahy na
pohovku a podobně. Dražší už bude

stát nová podlaha v kuchyni. O to více bychom ale měli
přemýšlet, jakou vybereme. Co jednotlivé materiály umí a
jak v kuchyni obstojí? V novém čísle časopisu Bydlet
v panelu, které je nyní v prodeji, je pro vás připravena
řada dalších užitečných rad a tipů. Některá témata mohou
být pro vás právě více než aktuální – nechystáte se i vy
náhodou na výměnu oken ve vašem panelovém domě?
Nebo plánujete rekonstrukci koupelny? Víme, za kolik!
Více informací, případně objednat si můžete časopis na e-
mailové adrese info@bydletvpanelu.cz.
více »
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